
Informacje dotyczące powrotu do szkoły 

Prosimy wszystkich rodziców, by dokładnie zaznajomili się z wewnętrznymi przepisami  

dotyczącymi powrotu uczniów do szkoły dnia 25. 5. 2020. 

1. Na podstawie oficjalnych informacji od Was (z dnia 11. 5. 2020) do edukacji od 25. 5. 2020 

zgłoszonych zostało 27 uczniów, którzy będą podzieleni do 3 grup 

2. Organizacja grup: 

a) Grupa 1  -  klasy 1 i 3, 10 uczniów, ucząca p. K. Safak w klasie obok pokoju 

nauczycielskiego 

b) Grupa 2  -  klasy 2 i 4, 12 uczniów, ucząca I. Berbalk w „swojej“ klasie, obok WC – 

dziewczyny 

c) Grupa 3  - klasa 5, 5 uczniów, ucząca M. Mitrenga, w świetlicy szkolnej 

3. Przyjście do szkoły:  

a) Grupa 1  - zbiórka o godz. 7.45, przy wejściu do szkoły – po prawej stronie , grupę odbiera 

p. Safak i prowadzi do szatni w sali gimnastycznej 

b) Grupa 2  -  zbiórka o godz. 7.45, pod altankiem i koło ogniska  , grupę odbiera p. Berbalk i 

prowadzi do klasycznej szatni obok wejścia 

c) Grupa 3  -  zbiórka o godz. 7.45, koło piramidy linowej, grupę odbiera p. Mitrenga i 

prowadzi do szatni na zapleczu 

4. Dziecko przychodzi do szkoły wejściem od drogi głównej, mając na twarzy maseczkę 

5. Przy wejściu do szkoły ręce każdego dziecka wydezynfekuje p. tercjanka 

6. Z szatni uczniowie idą do swojej klasy i rozpoczynają naukę 

7. Obowiązuje zakaz swobodnego poruszania się po szkole, uczniowie mogą wyjść tylko do 

toalety 

8. Nauka będzie przebiegać wg nowego rozkładu, który zostanie podany w poniedziałek 25. 5. 

2020. W tym dniu uczniowie do szkoły przynoszą tylko przybory do pisania i drugie śniadanie. 

Kto nie ma w szkole przezuwek, przynosi je z sobą. 

9. W razie sprzyjającej pogody uczniowie będą wychodzili na boisko szkolne - według 

harmonogramu (grupy nie mogą spotykać się nawet na podwórku) 

10. Po dopołudniowych zajęciach uczniowie schodzą do stołówki na obiad (będzie od pierwszego 

dnia w szkole), w następującej kolejności: grupa 3  -  godz. 11.30, grupa 2  -  11.45,  

grupa 1  -  12.00. Po każdej grupie p. tercjanka dezynfekuje stoliki jadalni. 

11. Po obiedzie grupa nr 3 odchodzi do domu a grupy 1 i 2 rozpoczynają popołudniowe zajęcia w 

swoich klasach. Grupę 1 prowadzi p. W. Konderlowa (szkolny asystent) a grupę 2 p. S. Kozak 

12. Popołudniowe zajęcia prowadzone będą do godz. 16.00, ale dziecko można odebrać 

kiedykolwiek - NIE WCHODZĄC DO SZKOŁY.  

13. W wypadku sprzyjającej pogody, ucznia można odebrać z boiska szkolnego, w wypadku, że 

dzieci będą w środku, prosimy o kontakt dzwoniąc pod numery: p. Kozak  (grupa 2) 

558 551 363 lub 732 627 370, p. Konderlowa (grupa 1) 775 116 720 

14. Bardzo ważne informacje ! 

a) Dziecko musi być zdrowe, bez kataru, częstego kichania, temperatury, itp. 

b) Prócz maseczki na twarzy dziecko przynosi z sobą, w specjalnym woreczku, 

maseczkę rezerwową.  

c) Podczas pierwszego spotkania z pedagogiem (rano 25. 5. 2020), uczeń odda mu 

wypełnione i podpisane przez rodzica tzw.: „Čestné prohlášení o neexistenci 

příznaků virového infekčního onemocnění“ (znajduje się obok - w załączniku) 

Gródek 18. 5. 2020                                                            Mgr. Kazimierz Cieślar, dyrektor szkoły 


